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Senhores: Presidente, e Vereadores da Gamara, Notá-
veis, e Habitantes cm geral da Illustre Cidade d&
Setúbal.

Mais que atrevimento deveria parecer o dirigir-me eu

hoje a vós collectivamente, se vós mesmos, dignando-vos de

me honrar com excessivas mostras de benevolência, me não

houvereis imposto necessidade e obrigação de agradecimento.

O agradecido é mn amigo; e todo o amigo tem direito,

de expor chan e lisamente os seus sentimentos. Sem mais.

vénias o farei.

Penhorastes-me, quanto não cabe cm expressão, accei-

tando-nos com alacridade um projecto, em que meu irmão e

eu havíamos posto o maior empenho e deligencia; c esse vos-

so obséquio, já de si tão grande, engVandecestel-o ainda mais,

preparando- vos para nos receber e hospedar com magnificên-

cia digna de vós, e de que até príncipes se pagariam. Co-

roastes fmalmenle o obséquio, deferindo em parte ás nossas

instancias, e altcnuando rim pouco essas publicas manifesta-

ções, com que a nossa justa humildade sc não atrevia. Ain-

da assim, o que delias ficou, sobraria para insoberbecer aos

mais ambiciosos.

Já pela voz de meu irmão soubestes a causa que me pri-

vou de acompanhal-o, nesta que para nós era devotissimi
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romaria, e que a vossa urbanidade mais que generosa nn§

jransformou em triunfo; mas o que nem pela voz delle po-

desles decerto compreliender, nem cu por palavras vos sabe-

ria explicar, é p ii)fi|}i|Q qqe a yps me prendpstes pom as ac-

ela|)]«)çqes, em que, num dia lodo de Bocage, o meu nome an-

dou consociado com o do grande Poeta, no meip dos seus

popterraneps iqqais ijlustres. Enthe^o jrp para gloria de fami-

ba as folhas publicas e as captas, em que se me relatam es T

sas memoráveis horas de 17 a 18 deste março.

Glorificado por vós com o titulo de Presidente honorário

fia Commissão cpie deyp Irqctar do monqmenío ao Gisne do

Sado, venho já ao assumpto que sobretudo nos interessa.

Filhos digníssimos deste século, quererieis, c quizera-q

eu t;imbem, que os manes de Bocage se podessem nobilitar

com um monumento produclivo; que ao bcllo, se preferisse

para elle o bom; á pompa artística, a educação p a caridade;

a um quasi mausoléu, um berço que attrahisse as bênçãos

de Deus para sobre engcilados da Fortuna. As pirâmides dq

Jagypto reunidas não valem a mais hurqilde escola. Tal é já

de muito a minha conyjpção intima; livre a expuz, c larga e

jíliul umamente a çns! optei na Hevista Univcrtaf. quando se

jtractava do corno §e ergueria {ruirão condigno a I). Pedro IV;

p outra vez ainda tomei voz pela .eiviiisação contra, a vaida :

,de, quando sp ponlrovcrlia por D. Pedro V qual melhor q

represeu/aria; se um collosso sprdp, mudo. cego, immovel,

gelado, pn? entranhas; — se um mesfre, embora ,o mais ol>s T

puro, qu ç pgpis bumiide mestra, preparando no cremilerip

de ui^a escola o bcmd/lQ milagre de bpmpns e mulheres pa-

pa o porvir.

Que eu defendia, no já quasi anacbrpnico pipilo, a rçc-

Jlior parle, sabe-o a minha consciência, e comprovaslcl- o vós

pambein.

Todavia, Senhores, como nem lodos ainda o entendem

assim, e os dinheiros já tributados, para a homenagem que
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finjo, èü projeclá, vieram lego, e talvez aliaz se reíraiiinaiii,

ilesliiiailüs á cdiiverler-se eni monumento, na accepcfio vul-

gar dli tfernio; eillêiiílti tíü qiie todo 0 qualquer deliále neste

Sentido seria já agora inl.empeslivo, e inútil quando menos.

Renunciemos pois virilmente o oplmio jiárá otidtí lios

fugia o corarão, e ouzemos conlenlar-nos com O simples liUHi,

cjue Ião risonho ainda aSsini, e lãò cbnseguivel áü Hbs preáenla.

Por séiilloâ vencidos do numero, não háVemos de fugir

do campo; e esperando por dias de diais rasgada luz. eon-

solemo-rios; que lambem é boa filosofia, considerando i|ue

dentre todoà os nionOmentOs infecundo^; estés; bs dos lillips

de si meSnids qlití Sc nobilitaram pelos trabalhoâ da ihleiíi-

gencia, são sem duvida os de maior préstimo.

Quem sé iiisímé bu se melhora com ã ÓSíalua ite um rei,

idas que fosse tvájáfib, b fV Henrique, ou, I). Pedro? Que

diz esse mármore ou brOnzc, que o não diga melhor, mais

ampla; ntais allh e mais ditradoiramenle a historia ? e quan-

tos fiioiíárehas ha parã irem esculár ã Osse simulacro de prin-

cipé iiniá exOríacão, que nunca lhes virá de lura, se já Dcuà

áo nascer ihg não insmuOO?

O vulto de Colombo, sim; é o rei dos uiopislãs. p< r qnêrii

o mundo se duplica; essa figura, como a do Infante D. Hen-

rique; éltva a aluía ao pensamenio das grandes coisas: pre-

goa o estiidó, 0 trabalho, a perseverança: todo o espinhoso

itinerarib da Gloria.

No meSmo caso ésiaíri as effigies soletmips de Galliléo;

de NewtoO, de Ííimieo-, de Gutfemberg, de Washington, de

Fraukün, e èslariani a de Ftillon, a de Oli vier de Serres. á

de Jacart, a de Oobdén, á de Daguerre e as de duzentos

Outros que nOgociaram os talentos divinos eni proveito 'de seus

irmãos.

Àindà áp'òz estes ha liigares honrosos, à chanlãr pelo ciu-

fccl, e podem, com interesse publico. Oiiíorgar-se aos inmens

do mundo ideal; aos deváiieudures do bello, essãmíros tecuu-



dadores do mundo pelo menos; espirilos encarregados pela

Providencia dc o afurmosenlar com as flores do espirito, com
as saudades do bom que foi, e com os arreboes profelicos de

melhores dias. Os Shakspeares, os Moliêrcs, os Schillers, os

Cervantes, os Camões e os Bocages, pertencem a este nume-

ro de eleitos, cuja verdadeira vida principia da sepultura.

A estatua do poeta, essa sim que não ó muda; por ella

faliam ainda os seus versos. O filho das Musas ouve-a cantar

no mundo es I cri! por onde vagueia indifTerenle-, como nos

.arca cs do Egypto. o collosso de Mcmrion modulava hymnos

ao apparecimento da Aurora sua mãe.

Já não é pedra aquillo; ó um conselho vivo de estudo,

de recolhimento solitário, de meditação, de paciência, de es-

perança, de fé na própria estrella, cie rcnunciação ás peque-

nezes, aos enredos, a todas as misérias caducas e percccdei-

ras.

Fállei de Camões e Bocage. Que de pontos de contacto,

entre eskas duas glorias nacionaes! Permitíi-me recordar-

vol-os, que será insoberbecer essa terra a que já tanto devo.

Com quasi dois séculos c meio de distancia nascem de

famílias honradas, mas de pouca fortuna, os dois máximos
cantores porluguezes, no prazo precisamente em que mais

uteis podiam ser, como exemplares á lingua e poesia nacio-

nal. Camões regularisa e fixa, com o adjulorio do latim, do

italiano e do hespanhol, a arte do escrever claro e culto;

. . ~ . um som alio e sublimado,

um estylo grandíloquo e corrente.

Bocage, outro Messias lil lerario. ofusca, dispersa, quasi

anniquilla de Indo a sinagoga arcadica, Forte egualmcnte com
os idiomas da antiga e moderna líaiia, e com o frãncez, de

que ellc sabe não colher senão o necessário, o n til c o bom,

abelha delicada entre insectos impuros que só venenos lhe

sugavam, dá a ouvir pela primeira vez aos cchos multiplica-

dos e ãtíomíos um faíiar alliloquQ o terso, claro e elegante,
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cheio e harmonioso, como nenhum, em poesia, ainda por cá

se ouvira, nem se iornou a oüvir, depois qile eüe emrmtde-

ceu. Camões e Bocage são pois ainda hoje dois mestres; ma$
o segundo, por nlais achegado a nós, mestre para mais apro-

veitamento. Natraducção inexcedivel, e no soneto inigualável;

Engenhos peregrinos ambos* começam a colher iemporan
a celebridade; ouvem em vida os applausos dos vindoiros, é

por cnire os siisurros harmoniosos dos loireirõs, já também
os pios importunos das invejas. Daqui talvez a cxplendida

bile que cm ambos se desabafava em satyra; daqui também,
aquelfes frequentes assomos com que ambos, não sem escan-

dido de medíocres, ousavam pregoar, como Ovídio* como
ííoracio, como todos os gigantes, que ardia nelleso fogo sacro,

(jlie os inspirava um nume* e que as suas obras não tinham

de morrer.

PiCprehende-se á Fortuna à sua prodigalidade para com
enUà vulgares, abjectos, millos, ao mesmo passo que pelo

comrnum se mostra mesquinha aos espíritos eleitos
!
Que des-

arrasoado não é esse queixume! c basta uma consideraçãn,

omiti iiido vinte outras que a reforçam; —seria porventura
justo que a Providencia dispítrtisse tildo a uns, e a outros

nada? que os pobres de espirito fossem também mendigos
dos bens terrestres, cmquanto os talentos e gênios possuis*

sem os palácios e parques* os cavados da Arabia, as mesas
de Lucullo?

«Não escreve Lusíadas quem janta

«em toalhas de Flandrcs *

já o tinha dito Garçfio.

A Camões e a Bocage vá pois a vida pobre, atormenta-
da. trabalhosa. Quem sabe se a contraria os não afobaria!

Camões recorre á milícia; Bocage recorre á milicim Am-
bos vão servir a patria nas terras d alem-mar, no Oriente,

ma região do sol c das palmas; a ambos os espera lá a Ins-

piração, mas os infortúnios lambem; a ambos a ausência
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apura a sensibilidade; a ambos os chamam os amores pari

b ninho paterno.

Amores: qual dos dois levará nisto a palma áo outro?

Piem um nem outro é Petrãrchá para uma só Laura, ou Dan-
ie para uma só Beatriz, a qqem anie viva, e a quem ame
dobradamente depois da morte.

Cada um delles é, como ò segundo por si confessou in-

genuamente:
;

«devoto incensador de mil deidades.

Nâo amam a uma formosa, enleva-os a formosura; ar-

dem por mil; adoram a todas; a feminidtfde soli qualquer

forma ou nome, 8 o seu iman perpetuo.

Em rumos encontrados, e com a mira eui estrellas di-

versas, é sempre a mesma luz celeste, á beleza, quem os

enamora, quem lhes chama: aos olhos, ora o riso, ora as la-

grimas; ao coração, ora a esperaçça, ora o ciiime; aos lábios,

ora os hosannas, ora os impropérios, que são ainda amor.

Por isso, nem um nem outro se atreve á escoltíer úma com-

panheira para a jornada trabalhosa da vida. Por filhos e her-

deiros só hão-de deixar as próprias obras.

A existência namorada, aventurosa, errabunda, fortuita,

anfíbia, quasi aerea, quasi chimerica, e quasi de ch i meras

unicamente pascida, a tal ponto os irmanou, que Bocagc não

poude abster-se de exclamar ho seu exilio indiano:

Camões, grande Camões, quão semelhante

acho teu fado áo, meu quando os cotejo !':

egual causa rios fez, perdendo o Tejo,

arrostar co’o sacrílego Gigante;

como tu, junto ao Gangés susurrante,

da penúria cruel no horror me vejo;

como tu, gostos vãos que cm vão desejo

também carpindo estou, saudoso amante;
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ludibrio, como tu, cia sorte dnraj

meu fim demando ao ceu, pela certeza

de que só terei paz na sepultura.

E ainda então, Senhores, o vosso cantor, o vosso Ca-

mões II, não sabia quantas mais semelhanças corri ò gran-

de homem o aguardavam no futuro. Como cllc, havia de

experimentar por leviandades a amargura expiatória do cár-

cere; como ei!e, havia de chegar a ver a Palria numá gran-

de crise, suprefflâ dor para um coração portuguez!; como el-

le, havia de se finar nunr aposento desconcllegado, e soccor-

rido da caridade; como elle, até depóis de bfiterrado, ha-

via de naiifrágar e perder-se com á própria sepultura; como
a elle emfirid havia de chegar tini diá, e foi DeUs louvado em
nosso tempd, eiii qúe a gratidão pliblica, o evocasse glorioso

dentre os mortos. Foi necessário um século para a éaiionisa-

ção da arte; á Cãmpá éítraviada resurgio pedeslál, quasi

ara.

Camões e Bdeágc vãó reáppáreter Hás siias cidades na-

taes; desta vez de bronze para a eternidade, a dominàreni

com toda a sua grandeza iutelleclual eni meio de praças do

seu nome; emquanto as Musas do dVamã e da conlcdiá os

oífereccm aos applausos dãs turbas, Camões pelos meus ex-

forços, Bocage pelo engenho prestigioso de Mendes Leal, o

príncipe do nosso theatro.

Um genio poético do noVó inundo, inspirado cantor

daquellas terras, ainda nossas pela fraternidade, daquel-

le paiz uniçó do oiro e dó sol,
t

dos
:

diamantes, da poesia e

da mocidade, Alvares de AzeVedo, dera-nos o exemplo (po-

bre moço, tão cm flor cortado á gloria do Brazíl c do nosso

cornmum e opuientissimo idioma!); càrpira o fim misérrimo

de Bocage em paginas dignas do seu assumpta, mostrnndo-hos

por dentro e ao natural o coraçâo.volcanico, o espirito subii-

Micmente delirante deste filho pródigo das Musas, que aind*
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melodioso ao expirar, como a ave do Caíslro, suspirava o pe-

saroso gemido que a ninguém esqueceu:

«meti ser evaporei na lida insana

«do Iropel das paixões qúe me arrastava.

Surja pois muito nas boas horas no melhor Forum de Se-*

tubal, ao som dos vivas de Portugal e do Brazifí essa pro-

jectada rotunda òccupada por Bocage, e dominada da Musa

lyrica, podendo-se entalhar no pedestal aquellc verso delle,

então profecia, hoje historia!

«Zoilos, tremei 1 Posteridade és minha!

Todos os bons engenhos portuguezes, hão-de sem falta

acudir com os seus cantos a essa inauguração expiatória, o

que será para Elmano terceiro monumento! o primeiro já o

havia clle mesmo levantado a si com os seus versos de oiro.

Daqui me estou cu deliciando a antever essa festa nacio-

nal! Toda a vossa cidade de gala; a capital vísítando-a com

inveja; a praça alcatifada de loiros c murtas; a musica alvo-

roçando ainda mais os corações; os edifícios colgados de pur-

pura; os representantes do municipio em toda a pompa of-

ficial, e, a convite delle, as damas, indo coroar de flores o

seu escravo agora rei.

Quanto não seria para desejar, que esta emblcmalícá ce-

remonia da coroação do talento pela formosura, se renovas-

se perpeluamente de anno a anno, no día do nascimento do

poeta, on no do seu renascimento em estatua!

Confessemos que nestas coisas tão simpalicas, c Ião fá-

ceis de si que até são gratuitas, vai alguma Cõisa mais
<
ju

o

mero regosijo popular; vai estimulo euergico a muito enge-

nho. A gloria também é contagiosa; não o haviam de ser sb

as outras febres.

Por este lado o monumento, que a principio nos pareceria

esteril. já cessa de o ser; o a Posteridade alguma coisa por-

ventura confessará que lhe deveo, quando der de' século a sé-

culo o seu balanço.
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Senhores, vós tendes varias outras praças; vejamos se

$e evocam do nada futuros grandes homens, para as occu-

parem com a sua cffigie.

Selubal recebeu da naturesa boa benção de poesia: Já

tivera antes de Bocage o vosso Vasco Mausinho de Quebedo,

o pregoeiro epico do Aííonso Africano; e Thomaz Antonio

dos Santos e Silva, o infeliz çarpidor de Lesbía, genio in-

culto que o estudo, e um pouco menos de adversidade, hou-

veram podido sublimar. Quem sabe quantos outros eguaes

nu maiores não poderá ainda criar um torrão, pela amenida-

de, pelo ceu, e pelas circumvisinhanças ião inspirativo: com

a Ârrabida religiosa a um lado, vestida dos seus rosmaninhos

e alecrins; e Palmeila a devanear do seu castello proesas

guerreiras doutras idades; doutro lado Troia, a romana an-

tiga; que para ali se jaz; e o Oceano, a meditação immensa;

torrão das laranjeiras noivas, como a Itaiia; e por baixo

thesoiro de jaspes e mármores, resguardados para estatuas

dc^eus filhos. Solo providencialmente prendado de tudo, e

donde, ainda ha dois dias, um insigne poeta dinamarep-iez,

o nosso amigo Anderseri, estanciando ahi depois de percorri-

da a Europa, me escrevia que tinha encontrado ao cabo o

Paraizo Terreal.

Se eu não temesse offendcr modéstias que venero, citaria

' exemplo contemporâneo, de que a terra que deu Bocage não

ficou por isso cxliausta de poesia.

Mas voltemos ao nosso Bocage. Não o conheci eu pes-

soalmente. Despedia-se ellc do mundo quando eu apenas o

entrava; mas conheci e tracíei depois a alguns dos que o ha-

viam admirado, e que delle me fatiavam, como se na vespera

o tivessem applaudido. Eram estes poetas, seus cortesãos,

nada menos que: Vicente Pedro Noíasco da Cunha, João Vi-

cente Pimenlel Maldonado, Morgado de Assentia, D. Gaslão

Fausto da Gamara Goi linho, Belchior Manoel Curvo Semme-

<lo Torres de Sequeira, José Nicolao do Massudos Pinto. Jo-
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se Agostinho de Macedo, e duas poetisas: Condeça de Üyeir'

hauseii Marqueza d’Alorna, e D. Ànna Pereira Ma recos, á

cada uma das quaes dedicou um dos seus tontos poéticos, e

o coração lambem, segtindo é faffiii.

Toda esta constellação poética já lã vai sumida no ocea-

so. Dentre estes nove engenhos não
1

vulgares; não liouvc um;

sèiii çxcepluãr o Padre Macedo, flagelladò tom a iiiais Ire-

iilehaá e memorável das satyras bocagiarias. «pie níe riãocon-

flrfnasse o que eu ouvirá a liieu prOprió pai; não poeta, po-

lem juiz muittí competente em coisas lilterariási— qiie o im~

provisador Elmaiici fòra áinda iihiilo maior üa facilidade e

felicidade da jniprovisaeãd; (pie nos seds verdcis esmerados

pára á luz pulilícá. Oorild pOela, pdderão ds diversos gostoS

hontrapdr-lhc iiití ou outro rival; Como repeiitista; nenhum.

Eis alii um novo juz ád rfiOÍiiimehto.

Vão longe aquelleâ dias doã tão áfaniádbs òi toiros poéti-

cos de Portugal; já lamberri agonisavain quando íís eu alcan-

fcei; mas eram doiídsá Ócciípação e bom esliniiilode engenhos,

emquanto a juventude erá juventude, e a pólitiCá, lios não

tinha a lodos e de todo dessalgado; irias (piem nos diz que ad

\)é do vosso Bocage restisciíado, não poderiam, se os evocás-

seis vós, resuscitar égualincnle aquelles certames nocturnos

tios engenhos, rio did, ou no Iridub do anniversário do mu-

inimento?

E se resuscitasscm, não seriá esseum facló lieiii fecun-

do? não sabemos todos nós o que a historia ainda não es-

queceu das luctas de poetas C de poetisas na Grécia! na pá-

tria do bom gosto e dos etcrhos exemplos?

Quando repòmos em uso e cri i ijonra; sob o Home de re-

gatas, as nau machias feátivas dós Troianos, quáes Virgiüó

nol-as dcscrcveo; quando iniitanius ás apostas dos CavaíloS

voadores de Elide: quando se vai palmear a ferocidade san-

guinosa do CirCo romario, em batalhas < 1(3 feras cuiti homens,

tki á tiles ddiotiieiis-ferüs cóui atíimaes forçados a eutilrecer-se;
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nprque molivo só desdenhnremos da sabia antiguidade o que

U' refere á cultura do engenho, o que tende a amenisar a

ponvivepcia, a polir os cpslippes, a aproximar c reqnir os

sexos no convívio dos goslos delicados? Que lustre não seria

para Selubal, a hqcagiana, instaurar cila esse estádio, cm
memória cio seu filho 1 Embora o não viesse a conseguir, já

o tenlal-o a enobrecera; nós diriamos no nosso poucochinho:

— os jogos setubalenses ! como a Grécia blazonava os seus

jogos olympicos e ps pylhigog, a
;

qnp se cria presidir o mes-

mo Apollo

!

Os annos yão frios, não o ignoro; mas que mal faria

tentar-se ainda o bcllo, o gracioso, o admirável?

A fé que não valia, nem vale ainda hoje, a aldeia fran:

pesa de Salency, o que ha dc valer, e o que já vale a vossa

pidade Ião bella e tãp populosa; e todavia um grave prelado,

nm velliQ, despegado do mundo, e que mereceu canonisado,

S. Mcd arejo, iqsíjíuio lá, e logrou-se de v
?
er pegada a festa

annual da Roseira, depois irànspianíada para tantas outras

parles; c que, extirpada passageiramente pelo tufão revoluci-

onário, tornou a. pegar, e ainda hoje se conserva. Que ricos

íruetos moraes, a em que larga copia não tem produsido

aquelia coroa de rosas, trançada para a moça mais virtuosa

pelo risonho velho, poético e innòcente Anacreonie da cari-

dade! Tentae vós lambem, e já póde ser que Deus vos aben-

çoará a tentativa, e que çlgum dia ainda, em recompensa

desses exforços, vos pcrmillirá levantar em face do monu :

mento de Bocage, outro da civilisação: a escola, o asylo, co-

mo vós ç eu os eubiçamos.

São horas de cerrar lãp larga conversação de amigo com
amigos (perdida não espero eu que ella o fique totalmente),

por agçra despeço-me de vós, formando votos para que o

êxito corresponda ás vossas diligencias, e daqui a pouco se

esteja celebrando na vossa terra, com a assistência de todos

,os poetas portuguezes, o jubileo de Bocage.
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Setúbal é já uma linda cidade; dahi avante, poderá clia-

mar-se uma cidade famosa, porque lambem de Sul mona,

que decerto a não valia, lá dizia o Bocage romano, Ovidio:

— «Muralhas da minha terra, não sois muito, não; mas

quando um viandante vos avistar de onge, dirá:— terra que

tamanho poeta criaste, embora não abarques largo, lerrilorio,.

chamar-te-hei grande.»

Permitti-me a honra de me assignar

o vosso

mais respeitoso e agradecido serva

Lisboa 20 de março de 1867.

A. F. de Castilho.
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Ill.
ni ° e Ex. m

° Sr. Conselheiro Antonio Eeliciano de Cas-

tilho.

Novos laçqs de gratidão prendem hoje a V. Ex.
a
o povo

de Setúbal.

Em nome dos habitantes dfesla Cidade* que nos honra-

mos de representar, agradecemos do coração as benevolas

expressões, que V. Ex.
a;
se dignou de nos dirigir na sua ex-

cellente e obsequiosa carta.

Às demonstrações com que este povo desejava, receber

as dislinclas- illustrações, que vinham visitar esta terra, re-

presentavam apenas uma imperfeita manifestação de respei-

tosa homenagem ao primeiro poeta, do seu paiz eum singelo

tributo de sincera gratidão ao homem benemerito, que tanto

se tem desvelado a bem do povo, preparando-lhe pela instruc-

ção um melhor futuro. N’õssa occâsião tornava mais vivo o

enthusiasmo dos filhos dfesla terra a lembrança dos motivos

que tinham detèrminadó; a visita de tão illuslres hospedes:

honrar a mcnioria d’um gênio fecundo, de que Setúbal se or-

gulha de luvver sido berço.

É expièndida a maneira com que V. Ex,
a expressa os seus

elevados. conceitos; será modesta a nossa resposta, porque

modestos são os nossos recursos. É justo que mais-dè quem_

mais ^ossúe,.e a,V. Ex.
a

,
a quem a natureza concedeu co^
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mão Ião pródiga os altos dolcs d*.\ intclligencia e do coração,

cabo a vantagem c a gloria de poder dar muito mais do que
pode receber.

Seja pois lhano e cordial o nosso agradecimento, e valha

pela sinceridade com que é oíTerecido o que não pode valer

pela riqueza das imagens, nem pela pompa do estilo.

Aquella carta, Ex.'“° Sr., devera ser lida cm assemblea

aonde concorresse o maior numero possível dos conterrâneos

de Bocage, se não fosse ainda mais ulil dal-a á estampa e

dislribuil-a com profusão para que fique bem gravada na in-

telligencia c no coração de lodos, e seja um poderoso talis-

man que avive mais e mais n’eslc povo o amor ás institui-

ções humanitarias, de que V. Ex.
a
tem sido sempre incansá-

vel propugnador.

Como complemento de tão assignalados favores ousamos

pedir que V. Ex. a
consinta que as brilhantes paginas d aquol-

ía carta sejam divulgadas pela imprensa e cheguem assim ao

conhecimento de innumeros indivíduos anciosos de admirar

mais uma vez o gênio de V. Ex.
a
e enthesourar tão preciosa

joia liltlcraria.

Sala das Sessões da Camara Municipal de Setúbal em

27 de Março de 1807.

Antonio Rodrigues Manitto.

José de Groot Pombo.

Francisco Alberto dos Santos.

Manuel José Vieira Novaes.

Martin no da Silva Mendes.

Joaquim Pedro d'Assumpção Rasteiro.
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ÍlL mos e Ex. mos
Srs. Presidente e Vereadores da Gama-

ra Municipal de Setúbal.

Segunda vez me confundem V. Ex.
as com a sua genero-

sidade. Ambicionar honVas, é um sentimento natural, muito

licito, e muito proveitoso;, mas quando as honras vem supe-

riores ao merecimento, são coroas que mais depressa esma-

gam do que engrandecem.

Dos tres loüvoíes que V. Ex. as me líberalisam, desca-

bem-me dóis, seja-me pèrmittido confessal-o: um, é o que

recae excessivo sobre a minha poesia; o outro, o que me con-

verte em mérito, o que é simples aclo de justiça: o desejo

em que eu acompanho a meu irmão, e a V. Êx.
as mesmos, e

creio que a todos os portuguezes, de que se tributem a Bo-

cage, mostras solemnes da gratidão publica pelos altos servi-

ços que elle prestou á poesia nacional.

O terceiro louvor sim, que julgo não o ter desmerecido,

e é de todos o que mais e melhor me enche e alegra o cora-

ção. Sim, meus Senhores; creio como vós, e firmemente o creio,

que não vim inútil ao mundo*, pois que alumiei, arejei, ajar-

dinei, e tornei atlractiva, filosófica e fecunda a escola prima-

ria, pia baplisrtial unica onde os povos se podem regenerar.

Todos os meus outros livros pouco valem; o meu metho-

do de ensino, facil, rápido, e aprazível, descomprehendido,



- 18

mal apreciado por mui los, c por quasi lodos, esse é que é a

minha primeira e ullima obra. Se os mortos sabem o que se

|>assa na humanidade, algum dia, daqui a quantos annos não

sei, ainda me liei de deliciar de ouvir isto aos nossos vindoi-

ros.

Também eu fiz uns Lusíadas; só uns: foi esta caria de

alforria da puerícia. Não cantei os poi luguezes passados, mas

forcejei por que houvesse porluguezes futuros, o que não

vale menos, se é que não vale mais.

A Camões, as palmas de cantor de genio; a mim bas-

1am-me, e prefiro-os, os emboras de trabalhador obscuro mas

util; de amigo provado das crianças, de suas mães, e da lei-

ra cm que me criei.

Com a maior gralidão pois beijo a V. Ex.
as

as mãos,

que me assignam esle documento, de que não trabalhei lo-

lajrnenle para ingratos; este testemunho de que ainda ha ho-

mens humanos nos nossos municípios.

Pelo que respeita á publicação da minha precedente car-

ta, pódem Y. Ex.
as

se lhes appraz, conferir-me essa nova

honra; como nessas paginas cu não depositei senão o de que

eslava convencido, e o que se me figurava, e ainda se me fi-

gura, de algum préstimo, até desejo c agradeço que cilas vão

conversar com maior numero de espíritos.

Podem pois V. Ex.
as
mandal-as dar á estampa, assim eo-

como estas, assim como todas quantas porventura cu haja

de dirigir a V. Ex.
as Os obreiros da civiíisação gostamos de

trabalhar ao grande sol.

Com a maior satisfação me assigno

De V. Ex.
as

respeitoso c agradecidissimo servo

Lisboa 29 de março de 1867.

A. F. de Castu.ho.

Q<KQ»>-
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